
ESTUDO DA CÉLULA
Juntos para Pertencer | 28/11/2021 | Pr. Valmir Santos

O valor de estarmos juntos
Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos

outros, ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia (Hebreus  10.25).

ESTUDO
Não é saudável viver sem uma família na fé (Mateus 18.20; Atos 2.42-46; 1 João 1.7).

A igreja não é um lugar para estar, é uma família para pertencer. (Pergunta 1). Viver em

comunidade é a premissa para o nosso crescimento. (Eclesiastes 4.12).

Nossa carta magna é a Bíblia sagrada: A pessoa que vive em comunidade tem

restrições porque a comunidade tem um código de ética e moral. “Essa é a geração que

mais tem medo da comunidade real porque isso inevitavelmente limita a liberdade e a

escolha. Supere o seu medo” - Tim Keller. (Pergunta 2).

“No nível mais elementar, você não precisa ir à igreja para ser cristão. Você também não

precisa ir para a mesma casa para se casar. Mas em ambos os casos, se você não fizer

isso, você terá um relacionamento muito ruim” - R. Kent Hughes. (Pergunta 3).

● Precisamos aprender a ir em direção às conexões de valor. Escolha estar com

pessoas que te aproximam de Deus, que vão fazer você crescer. (Mateus 3.13,

Marcos 1.2, Lucas 7.28a); (Pergunta 4, 5).

● Construa grandes relacionamentos com humildade (Mateus 3.14). “Isolamento

produz falácia; é fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há

ninguém mais para nos contestar. A verdadeira maturidade se manifesta nos

relacionamentos”  - Rick Warren. (Pergunta 6).

● Busque a vontade do Pai em concordância com os irmãos da fé (Mateus 3.15,

Mateus 18.19).

● Abra os olhos para perceber o que o Espírito faz na unidade (Mateus 3.16b).

Deus está fazendo! Escolha olhar acima da circunstância e do problema. Alinhe

sua perspectiva. (Pergunta 7).
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● Tenha a sua identidade firmada pelo Pai (Mateus 3.17). Juntos nós vamos ouvir

a mesma voz, aquela voz que firma nossa identidade. (Pergunta 8).

PERGUNTAS
1. Por que a igreja não é um lugar para estar, e sim uma família para pertencer? Qual

é a diferença?

2. De que maneira a vida em comunidade nos limita?

3. O nosso relacionamento com Deus em comunhão pode afetar nosso

relacionamento com Deus no secreto? Se sim, como?

4. Como identificar conexões de valor?

5. Como decidir quem permanece ou não nas nossas vidas?

6. Com que frequência você é contestado? As pessoas mais próximas de você estão

te levando para um processo de maturidade?

7. O que é diferente quando a comunidade se une para orar pelo mesmo motivo ou

buscar o mesmo propósito?

8. De que maneira a nossa identidade firmada em Deus individualmente influencia a

forma como vivemos em conjunto? O que pode acontecer se no nosso meio

alguém não está tão firme assim? Como proceder?
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